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Wprowadzenie
Zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, pokazują, że handel elektroniczny okazuje się bardzo
istotnym kanałem sprzedaży w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19. W GS1 Polska obserwujemy
bardzo duże zainteresowanie naszych klientów kanałem online. Uczestnicy Systemu GS1 budują własne sklepy
internetowe czy sprzedają na internetowych platformach handlowych. Starają się też wyjść ze swoją ofertą poza
granice naszego kraju. Z myślą o naszych Uczestnikach Systemu przygotowaliśmy ten raport. Rozszerzenie działalności
internetowej na nowe rynki pociąga za sobą wiele wyzwań o charakterze logistycznym, prawnym i finansowym.
Celem tego opracowania jest pogłębiona analiza rynku cross-border e-commerce wraz z potencjałem jego rozwoju.
Powszechna cyfryzacja oraz dążenia, zarówno dużych międzynarodowych koncernów, jak i organów Unii
Europejskiej, do znoszenia barier w międzynarodowej wymianie handlowej determinują rozwój internetowego handlu
międzynarodowego. Istotne zmiany, które dotknęły naturę handlu, skutkują pojawianiem się nowych jego modeli,
w tym handlu międzynarodowego, który coraz szerzej prowadzony jest w przestrzeni wirtualnej. Jednym z takich
nowych zjawisk jest transgraniczny handel elektroniczny (cross-border e-commerce, CBEC).
Choć transgraniczny handel online zyskuje na popularności, nie był dotychczas szeroko rozpoznany jako zjawisko.
Ta forma handlu pociąga za sobą wiele wyzwań o charakterze logistycznym, ale również prawnym i finansowym,
nierzadko determinowanym wielokulturowością.
Raport przedstawia analizę rynku CBEC wraz z potencjałem jego rozwoju oraz identyfikuje specyficzne cechy logistyki
CBEC. Raport ten przygotowany został przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
na zlecenie GS1.

Co to jest cross-border
e-commerce (CBEC)?

Biorąc pod uwagę, że wartość polskiego rynku
handlu internetowego w 2019 roku przekroczyła
50 mld złotych, a w 2020 roku była szacowana

Pojęcie cross-border e-commerce utożsamiane jest,

na poziomie ok. 80 mld złotych, wartość handlu

dość niefortunnie, z definicją e-commerce.

transgranicznego sięga kilkunastu miliardów

W 2010 r. Departament Statystyki ONZ (UNSD)

złotych.

podjął się uporządkowania informacji na temat
handlu transgranicznego, uruchamiając prowadzenie
statystyk przez wszystkie największe państwa.
Wprowadzono nową definicję CBEC jako „towarów
w transgranicznym handlu elektronicznym”, czyli
takich, które fizycznie przekraczają granice państw

Bardzo ważnym elementem podczas sprzedaży
przez internet jest proces dostarczania produktu.
Jest on często głównym czynnikiem przy podjęciu
decyzji o zagranicznym zakupie online w sektorze
B2C.

w następstwie transakcji zawartych elektronicznie.

Czas dostawy przy zamówieniu ze sklepu lokalnego

W obrocie międzynarodowym są one identyfikowane

(na terenie rodzimego kraju), oferowany przez

jako eksport i import.

różne podmioty handlujące, obecnie wynosi nawet
do kilku godzin. Popularności nabrały takie zjawiska

E-commerce vs.
cross-border e-commerce
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jak NDD (Next Day Delivery), a nawet SDD (Same
Day Delivery).
Transgraniczne dostawy mają zdecydowanie

Raport Gemius z 2020 roku

wydłużony czas, który wynosi minimum 24 godziny,

podaje, że 72% internautów

w przypadku państw sąsiednich. W większości

kupuje w polskich e-sklepach,

przypadków jest to jednak termin znacznie

a 30% w zagranicznych, podczas

przekraczający tydzień, a czasem nawet kilka

gdy jeszcze trzy lata wcześniej

tygodni (zależnie od kraju). Wiele produktów,

ten ostatni wskaźnik wynosił

zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać

16%

oznakowanie CE.

Wskazuje ono, że dany wyrób został zbadany przez

proces obsługi gwarancyjnej, reklamacji, skarg oraz

producenta i uznany za spełniający wymogi unijne

zwrotów. Co ciekawe, im mniejsza firma, tym większe

w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony

znaczenie mają koszty logistyczne1.

środowiska. Towary wysyłane za granicę muszą mieć
na opakowaniu również tłumaczenie specyfikacji
produktu. Wyjątkiem mogą być ubrania, które
mają międzynarodowe oznakowania na etykiecie.
Kolejną różnicą dotyczącą prawa jest regulacja
podatku VAT. W przypadku e-commerce podatek

Kolejną przeszkodą charakterystyczną dla handlu
transgranicznego jest problem asymetrii kosztów
dostaw. Jest to zjawisko, gdy koszt przesyłki
z kraju A do kraju B jest wyższy niż koszt przesyłki
w przeciwną stronę, z kraju B do kraju A2.

jest odprowadzany w państwie, w którym jest

Analizując aspekty logistycznej obsługi CBEC,

zawarta umowa handlowa, a w przypadku sprzedaży

warto podkreślić silny związek pomiędzy sprzedażą

transgranicznej w UE w kraju, w którym należny jest

internetową a rynkiem magazynowym.

podatek VAT.
Łączne zasoby nowoczesnej

Opodatkowanie dostawy w państwie, z którego

powierzchni magazynowej

następuje wysyłka, odnosi się wyłącznie do

w Polsce na koniec trzeciego

stosunkowo niewielkiej kwoty sprzedaży, maks. 100

kwartału 2020 roku

tys. euro, przy czym państwa członkowskie mają

przekroczyły 20,3 mln m2

prawo do obniżenia tego poziomu do wartości 35
tys. euro. W sytuacji, gdy limit sprzedaży został
przekroczony, sprzedaż będzie opodatkowana
w państwie, do którego wysyłane są towary.

Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku powierzchni
magazynowych w Polsce jest właśnie dynamiczny
rozwój e-commerce spowodowany m.in. pandemią

W przypadku zakupów w USA lub w chińskich

COVID-19. Na przestrzeni 2020 roku można było

sklepach internetowych, jeżeli wartość produktu

zaobserwować wzrost procentowego udziału

wynosi powyżej 45 euro, zostanie dodatkowo

wynajętej powierzchni pod e-commerce w całej

naliczony podatek VAT (w większości przypadków

wynajętej powierzchni magazynowej. Wskaźnik

23%). Ponadto w przypadku towaru, którego wartość

ten wyniósł w połowie 2020 roku około 14,4%. W tym

przekracza 150 euro, zostanie doliczone również cło.

kontekście istotny okazuje się aspekt międzynarodowej

U obu stron podczas zawierania transakcji

sprzedaży internetowej.

transgranicznej mogą wystąpić problemy językowe,

Znaczący wzrost liczby przesyłek międzynarodowych,

które w przypadku zakupów e-commerce występują

realizowanych w ramach CBEC, koresponduje

dużo rzadziej.

z coraz częstszym postrzeganiem Polski jako huba
produkcyjnego i logistycznego dla Europy Zachodniej.

Specyfika obsługi
logistycznej cross
-border e-commerce

Może to powodować rosnący popyt na powierzchnie
logistyczne zgłaszany przez zagraniczne firmy
z sektora e-commerce.
Dziś istotnym zarówno dla klientów, jak i sprzedawców

Wejście na CBEC stawia nowe wyzwania nie

w ramach cross-border e-commerce, jest zapewnienie

tylko handlowcom, ale również innym obszarom

kilku wariantowych opcji dostaw. Badania pokazują,

gospodarki, w tym logistyce. Transgraniczny

że aż 89% Duńczyków przy podejmowaniu decyzji

e-commerce często spotyka się z barierami

o zakupie uważa za kluczową możliwość wyboru

i problemami związanymi z logistyką dóbr

spośród kilku alternatywnych metod dostawy. Również

fizycznych.

55% łotewskich internautów preferuje sklepy z szeroką

Przedsiębiorstwa sprzedające lub próbujące dotrzeć
on-line do konsumentów i firm z innych krajów UE
i świata wśród głównych problemów wymieniają
zbyt wysokie koszty dostawy, skomplikowany

gamą opcji dostawy przesyłek. Ponad połowa
słowackich konsumentów częściej wybiera e-sklepy
oferujące szybką dostawę. 34% Holendrów deklaruje,
że oczekują dostarczenia produktów w ciągu dwóch
dni.

1

Pluta – Zaremba A. (2016), Transgraniczny handel elektroniczny – perpsktywy rozwoju i wyzwania logistycz-ne, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2016, 9-16.
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https://www.gov.pl/web/rozwoj/cyfrowy-eksport---szanse-i-perspektywy-dla-polskich-przedsiebiorstw
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Ciekawym faktem jest to, że aż 82% Szwedów wyraża

ewentualnych brakach towarów, a także lokalizacji

gotowość by poczekać dłużej na zamówienie, jeśli

przesyłki, co pomaga skrócić czas dostawy i zwiększyć

dostawa będzie bardziej przyjazna dla środowiska.

jej przejrzystość. Oprócz tego powstały systemy

Ekologiczną świadomością wykazuje się również 77%

wielowalutowej płatności, takie jak PayU, PayPal, które

kupujących w Luksemburgu. Coraz częściej klienci

obsługują klientów w wielu językach i akceptują różne

e-sklepów przekazują opakowania przesyłek do

waluty, co znacznie podwyższa poziom zaufania

recyklingu3.

klienta zagranicznego i eliminuje problem związane

Ważnym elementem decydującym o zadowoleniu

z konwersacją walut i pobieraniem dodatkowych opłat

z zakupów online jest sposób i miejsce doręczenia

przewalutowania.

przesyłek. Najbardziej popularne miejsce doręczenia
przesyłek – dom – wybiera średnio 68% klientów
(od 86% w Holandii do 30% w Rosji). Dostarczenie
za pośrednictwem poczty wybiera 23% klientów,
w tym najwięcej w Rosji – 74% oraz na Islandii
– 62%. Odbiór w punkcie kurierskim wybiera 16%
zamawiających towary online.

Wykorzystanie standardów
identyfikacyjnych
i komunikacyjnych GS1
Przeprowadzone badania wykazały istotną rolę

Pomimo widocznego wzrostu liczby paczkomatów

platform internetowych, tzw. marketplace’ów

i punktów PUDO w Polsce jest to wciąż mniej

w rozwoju CBEC. Liczne problemy występujące

popularny sposób na doręczenie przesyłek

w ramach CBEC, związane m.in. z identyfikacją

w porównaniu z innymi krajami, najczęściej

produktów, lokalizacji, komunikacją pomiędzy różnymi

w Finlandii – 40%, Danii – 36% i Chinach – 32%4.

podmiotami etc., stwarzają szerokie pole dla

Równie istotne znaczenie dla logistyki w pojęciu
transgranicznym mają brak jednolitych regulacji
prawnych, różnice kulturowe oraz ryzyka związane
z regulacją należności. Przyczyną problemów podczas
odprawy celnej może być błędne opakowanie
produktów, braki odpowiednich niezbędnych
dokumentów lub błędnie ustalona waga.
W takich przypadkach czas dostarczania przesyłki
może wydłużyć się o kilka tygodni, a agencja celna
może pobierać dodatkowe opłaty za magazynowanie5.

wdrażania identyfikacyjnych i komunikacyjnych
standardów GS1. Międzynarodowy system rozwiązań
standaryzacyjnych GS1 to uzgodnione zasady
i wytyczne, które w jednolity sposób są stosowane
przez podmioty w celu usprawnienia operacji
w łańcuchach dostaw w wielu branżach. System GS1
jest elastyczny i składa się z technologii automatycznej
identyfikacji opartej na kodach kreskowych (Barcodes)
i tagach EPC/RFiD, technologii elektronicznej wymiany
danych, katalogów elektronicznych oraz rozwiązań
organizacyjno-technicznych, np. traceability czy

Przedsiębiorcy spotykają się z problemami prawnymi:

upstream6. Rozwiązaniem najistotniejszych problemów

przepisy pocztowe, prawo umów, systemy podatków

we współpracy dostawców usług logistycznych z ich

VAT, akceptacja kart innych państw, polityka zwrotów,

klientami, np. braku aktualnych danych o przesyłce,

czy pobieranie kosztów dostawy, które są bardzo

braku możliwości jej kontrolowania czy opóźnienia

wysokie ze względu na odległości.

w dostawach, jest zastosowanie jednakowego systemu

Marketplace’y, takie jak AliExpress, Amazon czy eBay

identyfikacji.

rozwiązują problemy związane z tłumaczeniem ofert,

Standardami i rozwiązaniami dla branży są:

akceptują różne formy płatności na całym świecie,

identyfikatory GS1 (GTIN, GLN, SSCC), kody kreskowe,

udzielają porad prawnych i regulują politykę zwrotów

tagi radiowe, komunikaty elektroniczne oraz etykieta

i reklamacji.

logistyczna. Ich zastosowanie w przedsiębiorstwie

Od czasu powstania CBEC powstało kilka pomocnych
i ciekawych rozwiązań. Jednym z nich są systemy,

skraca czas trwania operacji logistycznych, realizacji
zamówień i dostaw oraz poprawia system zarządzania.

które w szybki i przejrzysty sposób gromadzą
informacje o stanie magazynów,

5

3

https://www.atomstore.pl/dostawy-cross-border

4

https://poland.payu.com/blog/e-handel-transgraniczny-na-swiecie-statystyki-trendy-charakterystyka-rynkow/
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https://www.czasopismologistyka.pl/component/jdownloads/send/317-artykuly-na-plycie-cd-2/5767-artykul

Numer GTIN umożliwia rozpoznanie dowolnego
Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global

obiektu i określenie jego właściwości, np. koloru,

Trade Item Number, GTIN) nadaje się każdej

rozmiaru, ceny, czy też potwierdzenia dostawy

jednostce handlowej, czyli „jakiemukolwiek

na całym świecie. Jego zaletą jest to, że może

obiektowi (produktowi – od surowca

być odczytywany z kodu kreskowego GS1, przez

do wyrobu konsumenckiego, czy usłudze),

system EDI, czy GDSN. Numer GTIN jest również

co do którego istnieje potrzeba odczytywania

obowiązkowym identyfikatorem w Google Shopping

predefiniowanych informacji i który

czy w Google Ads.

jest oferowany, wyceniany, zamawiany
i fakturowany w dowolnym punkcie łańcucha
dostaw”.
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1. Charakterystyka cross-border e-commerce
na świecie
Według badań eMarketera do 2020 roku globalny handel elektroniczny miał stanowić 14,6% całkowitej sprzedaży
detalicznej. Na świecie niemal dwa miliardy osób kupują w sieci. Pod koniec 2021 roku globalnie CBEC ma osiągnąć
wartość w wysokości 627 mld dolarów, a do 2022 roku stanowić 20% wszystkich transakcji e-sprzedaży7.
Za przewidywaną wysoką dynamikę wzrostów w najbliższych latach odpowiadają Chińczycy. Aż 42% chińskich
e-konsumentów decyduje się na zakupy zagraniczne, a sprzedaż transgraniczna stanowi aż 58% udziału w całym
chińskim rynku e-commerce8. Analitycy rynku jako przyczynę tak wysokich wyników podają zainteresowanie chińskich
kupujących dobrami luksusowymi, które nierzadko nie są dostępne w ich kraju9.
Dla porównania, druga potęga e-commerce, Stany Zjednoczone, osiąga na tym polu zupełnie inne wyniki. Choć 34%
Amerykanów kupuje w CBEC, głównie z Chin, Kanady i Wielkiej Brytanii, to sprzedaż transgraniczna osiąga tam
zaledwie 12% udziału w całkowitym e-handlu. Niski udział w całości e-sprzedaży wynika najpewniej spełnienia swoich
potrzeb zakupowych w lokalnych e-sklepach10.

2018

2019

Wielka Brytania

Niemcy

USA

25%

25%

3%

3%

4%

5%

11%

11%

14%

15%

12%

13%

14%

16%

13%

12%

13%

15%
Chiny

22%

23%

36%

2017

22%

26%

36%

2016

Francja

Inne

Rys. 1. Udział poszczególnych krajów w CBEC.
Źródło: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019

Na rysunku 2. zidentyfikowano największych na światowym rynku CBEC operatorów logistycznych oraz sprzedawców.

Alibaba.com

AliExpress

UPS

Amazon

ebay

DPD

JD.com

GLS

Walmart

Fedex

Wayfair

Zalando

DHL

Rys. 2. Główni operatorzy logistyczni i sprzedawcy na rynku CBEC
Źródło: Źródło: Na podstawieThe Papers, „Cross-Border Payments and Commerce Report 2019-2020. Insights into Global Commerce and Marketplaces.
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The Papers, „Cross-Border Payments and Commerce Report 2019-2020. Insights into Global Commerce and Marketplaces.
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Ibidem.

9

Ibidem.

10

Ibidem.

Rozwój cross-border
e-commerce na świecie
Prognozy firmy Forrester przewidują, że wartość
transgranicznego handlu elektronicznego do 2022
roku może wzrosnąć do 627 miliardów dolarów,
co będzie stanowiło 20% całego handlu
elektronicznego11.
2016

2022

25%

20%

15%

10%

Z danych PWC „Polski eEksport”
za 2019 i własnej analizy wiem,
że ok. 4-5% firm prowadzi handel
transgraniczny przy wykorzystaniu
własnych stron i platform typu
marketplace, przy czym średnia UE
to ok. 7%. Z prac merytorycznych Izby
Gospodarki Elektronicznej wiemy,
że ok. 30% internautów dokonało zakupu
z zagranicy. Należy przy tym wziąć
pod uwagę ukryty cross-border, kiedy
nieświadomie kupujemy online
z zagranicy” – mówi Jakub Gierszyński
z Intercars.
“

5%

0%
Rys. 3. Prognoza wartości CBEC według Forrester.
Źródło: opracowanie własne na podstawie https: //www.
business2community.com/ecommerce/
is-cross-border-the-next-frontier-for-ecommercebusinesses-02316654

Jednym ze sposobów promocji towarów
i usług zagranicą są portale internetowe tworzone
przez rządowe agencje wsparcia eksportu
i internacjonalizacji, promujące produkty danego kraju
w podziale na poszczególne branże lub kategorie.
Kolejnym instrumentem są programy promocji
branżowej, takie jak misje handlowe, wsparcie udziału
w targach międzynarodowych, misje przyjazdowe,
spotkania matchmakingowe realizowane przez
stowarzyszenia branżowe.
Platformy typu marketplace (głównie B2B) oraz
aplikacje mobilne również działają jako wsparcie
przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju sprzedaży,
dywersyfikacji rynków zagranicznych oraz promocji
wśród potencjalnych kontrahentów z innych krajów.
Nie wymagają one uruchamiania własnych serwisów,
ponieważ operator zapewnia dostęp do dużej liczby
potencjalnych odbiorców od razu po uruchomieniu
oferty. W ten sposób działają np. ChileB2B; Hong Kong
Trade Development Council (HKTDC) oraz Amazon.

11

https://www.business2community.com/ecommerce/is-cross-border-the-next-frontier-for-ecommerce-businesses-02316654
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2. Charakterystyka cross-border e-commerce w Polsce
W 2019 roku w Polsce odnotowano obroty towarowe handlu zagranicznego na rekordowo wysokim poziomie. Eksport

36,16%

wyniósł 235,8 mld euro i wzrósł o 5,5% (r/r), natomiast import wzrósł o 2,6% (r/r) i wyniósł około 234 mld euro12.
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USA

USA

15%
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Rys. 4. Struktura polskiego importu/eksportu według krajów w 2019 roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny

Głównymi importerami towarów z Polski są: Niemcy,
Chiny, Rosja, Włochy, Niderlandy, Francja, Republika
Czeska, USA, Hiszpania i Belgia. Głównymi eksporterami
są: Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania, Francja,
Włochy, Niderlandy, Rosja, USA, Szwajcaria i Węgry.
Najmniejszy udział handlu zagranicznego odnotowano

80% naszego asortymentu oferujemy
w internecie. Głównymi kategoriami
asortymentowymi są dywany, tekstylia
domowe, meble i akcesoria ogrodowe
– odpowiada Karol Maryszczuk
z Kontrast.
“

z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (Albania,
Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina), który w eksporcie
ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 87,9%, wobec

Pomimo pozytywnych perspektyw dla handlu

odpowiednio 5,8% i 8,9%.

transgranicznego i rosnącej sprzedaży eksportowej

Największy udział w eksporcie z Polski ma kategoria
„maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy” (38,1%).
Drugie miejsce zajmują towary przemysłowe (18,2%)
oraz różne wyroby przemysłowe (17,2%). Prawie o
połowę niższy procent udziału i czwarte miejsce
posiada żywność i żywe zwierzęta z udziałem w
eksporcie na poziomie 10,7%. Piąte miejsce i udział 9,1%
zajmuje eksport chemikaliów i produktów pokrewnych.

(w porównaniu z innymi państwami UE), Polska cechuje
się bardzo niskim odsetkiem firm, które prowadzą
e-eksport z Polski poprzez strony internetowe lub
aplikacje.

E-eksport Polska
Z raportu GUS wynika, że w 2016 roku polskie firmy
z sektora B2C i B2B, które zatrudniają 10 i więcej osób,
sprzedały za granicę za pośrednictwem e-commerce
produkty i usługi o wartości 27,5 mld zł, co stanowiło 16%
ogólnej wartości e-sprzedaży. Z ogólnej kwoty aż 21,8 mld
zł pochodziło z transakcji wewnątrz UE, natomiast spoza
UE tylko 5,7 mld zł13. Większość polskich firm sprzedaje
swoje towary do Niemiec (78%), Wielkiej Brytanii (39%),
Francji (28%), Szwajcarii (26%) i Czech (23%)14.
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Główny Urząd Statystyczny

13

Ibidem

14

Ibidem

Najczęściej wybierane wśród Polaków miejsce

Przyczyną wyjścia na rynki zagraniczne
była chęć sprzedaży naszych produktów
w innych krajach, a przez to zwiększenie
świadomości i rozpoznawalności marki
[…]. Seboradin na rynku krajowym
jest relatywnie drogi, jednak dla
zagranicznych klientów te produkty są
opłacalne, nawet gdy muszą dopłacić
za przesyłkę […]” – zaznacza Ewelina
Kurowska-Barwinek z Lara Seboradin.
“

dostawy to tradycyjnie dom lub miejsce pracy,
mimo wzrostu alternatywnych sposobów odbioru
przesyłek, takich jak automaty paczkowe i PUDO.
Najczęściej wybieranymi
przez Polaków sprzedawcami
zagranicznymi są platformy
internetowe integrujące
różnych dostawców, takie
jak: Ebay (25%), Amazon
(11%) oraz Aliexpress (7%).

Największą przeszkodą dla polskich e-sklepów, które chcą

Według Eurostatu wśród e-konsumentów z Polski

wejść na rynek zagraniczny, są zbyt wysokie koszty wysyłki

największą popularnością cieszą się niemieckie sklepy

(taką zależność potwierdza ok 71% przedsiębiorców).

internetowe (ok. 56%), które niemal dwukrotnie

Podobnie liczna grupa (75%) jako barierę wejścia

wyprzedzają chińskie (ok. 33%). Udział Polaków

na rynek zagraniczny podaje brak know-how, czyli

dokonujących zakupów w Stanach Zjednoczonych

wystarczającej wiedzy o zasadach i regulacjach

wynosi wg Eurostat ok. 22%, a w Czechach jedynie

koniecznych do zastosowania przy prowadzeniu tego typu

14%.

działalności. Wysoki poziom obaw związany jest również

Obserwując relatywnie niski poziom ruchu

z potencjalnie wysokimi kosztami udzielenia gwarancji

transgranicznego, można wywnioskować,

klientom oraz obsługą zwrotów i ewentualnych sporów

że handel transgraniczny nie jest popularny

z klientami. Oprócz finansowych barier wejścia

ze względu na swe liczne ograniczenia i ryzyko

na rynek zagraniczny, istotne znaczenie ma również niski

niskiej opłacalności. Z drugiej jednak strony,

poziom lub brak znajomości języka obcego.

opierając się na doświadczeniach państw-liderów
sprzedaży transgranicznej, można zauważyć, że
istnieje duży potencjał rozwoju CBEC i ogromne pole

Największym wyzwaniem jest forma
“
dostawy oraz wartości odzyskane w
przypadku zagubienia/zniszczenia
paczki przez dostawcę” – dodaje Marcin
Zydorek z Bea Beleza.

do działania w tym zakresie15.

E-import Polska
Dostępne źródła (np. GUS) potwierdzają ogólny wzrost
importu oraz najniższą wśród państw UE skłonność
Polaków do e-zakupów za granicą. Polacy w zagranicznych
sklepach internetowych kupują przede wszystkim odzież,
akcesoria, książki i produkty muzyczne oraz obuwie.
Najmniej popularne są produkty farmaceutyczne,
spożywcze, ubezpieczenia oraz materiały budowlane.

Raport: Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw (2019); Analiza potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych na
rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne – „E-EKSPORT”; raport PwC na zlecenie MRPiT.
15
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Perspektywy rozwoju crossborder e-commerce w Polsce
Polski rynek CBEC systematycznie i szybko się rozwija.
Wśród czynników wpływających na odsetek ludzi robiących
zakupy przez internet wyróżnia się kilka wewnętrznych.
Wprowadzenie w Polsce zakazu handlu w niedzielę
zwiększyło odsetek konsumentów robiących zakupy
online, zarówno w ostatni dzień tygodnia, jak i w inne (28%,
Gemius). Taki sam odsetek badanych wskazuje, że z tego
powodu będzie chętniej kupować online w przyszłości16.
Niezaprzeczalnie swój istotny wpływ na internetową
sprzedaż, w tym sprzedaż transgraniczną, wywarła
pandemia koronawirusa, która spowodowała gwałtowny
wzrost liczby sklepów w e-commerce, prowadzących swoją
działalność zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą.
Od początku kwietnia 2020 roku średni wzrost
na wszystkich rynkach na całym świecie w porównaniu
z tym samym okresem ubiegłego roku wyniósł 11%. Mimo
tego, bazując na badaniach prowadzonych przez KANTAR17,
można stwierdzić, że wskaźnik określający zakupy CBEC
po wybuchu pandemii w Polsce wynosi -12. Spadek
poziomu handlu transgranicznego w Polsce jest przede
wszystkim związany ze strachem przed zakażeniem się
podczas przyjęcia przesyłki (około 45%), z wydłużeniem
czasu dostawy (około 42%) oraz z rezygnacją z transakcji
zagranicznych na rzecz wsparcia gospodarki lokalnej (około
38%) oraz ze względu na ciężką sytuację finansową (35%)18.
Jedną z barier w elektronicznej sprzedaży zagranicznej, jaką
dostrzegają polscy sprzedawcy, jest problem wyróżnienia
się na tle wielu istniejących sprzedawców oferujących
pokrewne towary. W tym kontekście pewnego rodzaju
zabezpieczeniem może być wielokanałowość, czyli sytuacja,
gdy sprzedaż online zagranicę jest jednym, ale nie jedynym
kanałem.
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Raport: E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska (2020); https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport-e-commerce-2020.pdf

17

https://consulting.kantar.com/the-global-impact-of-covid-19/

18

https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/pl_pl/article/covid-19-user-behaviours/

3.
3.Podmioty
Podmioty działające
działające w
w obszarze
obszarze cross-border
cross-border
e-commerce
w
Polsce
e-commerce w Polsce
W czerwcu 2020 roku magazyn Forbes opublikował ranking 20 najwyżej wycenianych polskich firm e-commerce. Wśród
nich ponad połowa to podmioty prowadzące handel transgraniczny na skalę europejską lub światową. Wymienione firmy
są dość podobne do siebie w strukturze działania, jednak każda wyróżnia się na tle innych swoim know-how w zakresie
organizacji i koordynacji procesów.

Operatorzy świadczący
obsługę logistyczną cross
-border e-commerce
Operator logistyczny to przedsiębiorstwo świadczące
szeroki zakres usług logistycznych związanych
z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją
i magazynowaniem. Dodatkowo może realizować
również usługi pokrewne - informacyjne oraz finansowe.
Współpraca z operatorem logistycznym umożliwia
optymalizację kosztów logistycznych w ramach
outsourcingu.
Zdecydowana większość operatorów prowadzi
działalność transgraniczną w granicach wybranych
państw lub na skalę światową. Mimo dość niskiego
poziomu popularności handlu transgranicznego
w Polsce, wybór operatorów logistycznych jest dość
szeroki, co sprzyja ekspansji przedsiębiorstw na rynek
globalny.

Usługa CBEC jest obecnie dobrze
rozwinięta, dostępna we wszystkich
największych firmach kurierskich.
Dodatkowo dla najbliższych regionów
można znaleźć firmy specjalizujące
się w dostawach bezpośrednich do
lokalnych sieci kurierskich, które
cechują się często krótszym czasem
tranzytu” – podkreśla Sebastian
Niedrich z 4Kraft.
“
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4. Opinie ekspertów branżowych o rynku cross-border
e-commerce: pogłębione wywiady indywidualne
(IDI)
Przeprowadzone badania empiryczne zostały podzielone na cztery etapy. Jednym z nich były badania rynku CBEC
w Polsce w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (Individual In-Depth Interview - IDI). Respondentami byli
sprzedawcy CBEC minimum średniego szczebla oraz eksperci branżowi z przynajmniej 5-letnim doświadczeniem
w e-commerce. Łącznie zapytano 10 ekspertów, których podzielono na dwie grupy po 5 osób.

W obu badanych grupach zdiagnozowano m.in.:
•

przesłanki decydujące o uruchomieniu tego kanału
sprzedaży,

•

wykorzystywane technologie i standardy GS1,

•

wyzwania i perspektywy rozwoju transgranicznego
handlu internetowego w Polsce.

Głównym kryterium celowego doboru respondentów było
zapewnienie jak największego zróżnicowania uczestników
pod względem sektorów, rodzajów przedsiębiorstw, wiedzy

Coraz więcej sprzedawców internetowych oferuje
swoje produkty klientom zagranicznym oraz coraz
większa liczba operatorów wspiera od strony
logistycznej wysyłki zagraniczne.

Z roku na rok widoczny jest wzrost
sprzedaży w tym kanale (CBEC
– przyp. red.) o ok. 20% względem
poprzedniego roku” – stwierdza
Karol Maryszczuk z firmy Kontrast.
“

itp. Uczestnicy zostali dobrani w taki sposób, aby w grupie
znaleźli się przedstawiciele różnych typów podmiotów,
pełniących funkcje kierownicze lub zarządcze w swojej

Decyzja o uruchomieniu internetowej sprzedaży

organizacji.

transgranicznej poparta jest głównie możliwością

Podczas badań respondenci w ramach poszczególnych
grup poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi
na zestaw pytań i wyrażenie swoich opinii na temat CBEC

rozwoju, zwiększeniem poziomu sprzedaży
oraz chęcią pozytywnego wpływu na globalne
rozpoznawanie marki.

w Polsce. Zestaw pytań został sformułowany osobno
dla sprzedawców CBEC oraz osobno dla operatorów.
W sytuacji, kiedy nie mogli odpowiedzieć na niektóre
pytania, respondenci pomijali je.
Wszystkie wypełnione kwestionariusze były analizowane
w oparciu o ogólnie przyjęte jakościowe podejście
indukcyjne. Analiza polegała na kilkukrotnym przeczytaniu
odpowiedzi w celu zrozumienia zależności między nimi.
Po analizie odpowiedzi zostały zsyntetyzowane i wybrano
najważniejsze fragmenty.

Opinie sprzedawców CBEC
Internetowy handel transgraniczny w Polsce uznany
został za relatywnie dobrze rozwinięty i jednocześnie
noszący wysoki potencjał rozwoju. Wskazano na wielość
podmiotów, zarówno po stronie sprzedawców, jak
i operatorów logistycznych, które w swej działalności
wychodzą poza granice kraju.
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Do podjęcia decyzji
o uruchomieniu internetowej
sprzedaży transgranicznej skłoniła
nas chęć badania potencjału rynku
i zwiększenia wolumenu sprzedaży
w krajach, gdzie Intercars nie
ma dystrybucji – w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Francji. Wstępem
do rozpoczęcia sprzedaży
były platformy marketplace.
Po zbadaniu potencjału rynku
rozpoczęliśmy sprzedaż przez
własną platformę dostosowaną
do rynku lokalnego oraz platformy
zewnętrzne” – odpowiada Jakub
Gierszyński z Intercars.
“

Badani sprzedawcy wskazują na podobieństwo CBEC

Wielu z badanych sprzedawców korzysta z systemów

w Polsce z zagranicznymi odpowiednikami. Wskazują

IT dla wsparcia sprzedaży i logistyki, które są ściśle

jednocześnie na pewne ograniczenie sprzedaży

dopasowane do specyfiki ich działalności. Do wymiany

zagranicznej do rynków europejskich. Większość

dokumentów i informacji z kontrahentami większość

przebadanych firm sprzedaje za granicę tylko część

firm cały czas powszechnie korzysta z poczty

swoich towarów. Z wysyłek zagranicznych najczęściej

elektronicznej. Stosowane są również systemy wymiany

wyłączone są towary gabarytowe oraz te, których

danych dostępne w ramach platform internetowych.

specyfika warunkuje pewne ograniczenia prawne

Firmy stosują różne rozwiązania do znakowania

związane z wysyłką zagraniczną.

towarów i przesyłek. Nie wszyscy sprzedawcy
przywiązują wagę do zgodności stosowanych
rozwiązań identyfikacyjnych ze standardami, jednak

Niestety produkty gabarytowe
cały czas są dużym wyzwaniem dla
handlu cross-border, w związku z
tym limitujemy swoją ofertę do tak
zwanych paczek standardowych”
– dodaje Sebastian Niedrich z 4Kraft.
“

z drugiej strony są przedsiębiorstwa, które świadomie
wybierają System GS1 i stosują standardowe
identyfikatory oraz wybrane standardy komunikacyjne.
Dla wygody i większej kontroli nad wysyłanym
produktem firmy prowadzące sprzedaż transgraniczną
często korzystają z rozwiązań GS1 lub korzystają
z usług operatorów logistycznych, którzy również
są Uczestnikami Systemu GS1. Sprzedawcy CBEC

Z rozwojem CBEC rośnie również poziom

zgadzają się z tym, że wykorzystanie standardów GS1

konkurencji. Firmy działające na skalę

ma pozytywny wpływ na obsługę logistyczną CBEC.

międzynarodową muszą się skupić na specyfice

Z drugiej jednak strony należy podkreślić konieczność

swojej branży. Mimo to tendencja do konkurowania

edukacji Uczestników Systemu GS1 i zwiększania

przejawia się głównie w dążeniu do skracania czasów

ich świadomości w zakresie stosowania standardów

dostaw oraz zapewnienia akceptowalnego poziomu

identyfikacyjnych i komunikacyjnych.

ceny dostawy dla wysyłek zagranicznych.
Wśród wielu wyzwań, z którymi na co dzień
spotykają się firmy prowadzące działalność crossborder e-commerce, najczęściej wskazywana jest
logistyczna obsługa sprzedaży, w tym najczęściej
organizacja dostaw, która finalnie wpływa na czas
i cenę realizacji zamówienia. Wiele kłopotów
nastręcza również kwestia kompleksowego
zarządzania procesem sprzedaży z koniecznością
uwzględnienia też obsługi posprzedażowej. Nie bez
znaczenia są uwarunkowania prawno-organizacyjne
wynikające z realizacji transakcji międzynarodowych,
jak również warunki współpracy z marketplace’ami.
Jakub Gierszyński z Intercars wymienia wyzwania,
z którymi spotyka się na różnych płaszczyznach.
Przy sprzedaży własnymi kanałami: budowa
struktur sprzedażowych logistyka transgraniczna,
customer care i prawo handlowe. Przy platformach
marketplace (np. Amazon): integracja i zarządzanie
ofertą, deprecjacja marży oraz systematyczne spory
z platformą.

Perspektywy są ogromne,
bo startujemy z niskiego poziomu.
Polska ma strategiczną pozycję
geolokalizacyjną i niskie koszty
operacyjne w porównaniu
z UE. Powinna to wykorzystać.
Największego potencjału dla
skali upatruję we współpracy
z marketplace, choć nie jestem
zwolennikiem strategii oparcia
sprzedaży na platformach
zewnętrznych. […] Wsparciem
dla rozwoju cross-border są
coraz lepsze i tańsze rozwiązania
e-commerce w formie SaaS,
które pozwalają przy relatywnie
niskim koszcie obsłużyć klientów
zagranicznych” – wylicza Jakub
Gierszyński z Intercars.
“

14

Opinie operatorów
logistycznych CBEC
Według operatorów logistycznych CBEC w Polsce
powiększa zasięg i rośnie. Coraz chętniej polskie firmy
otwierają się na sprzedaż do innych krajów, korzystając
z profesjonalnej pomocy operatorów logistycznych, tym
samym omijając wiele przeszkód i problemów związanych
z ekspansją. Mimo to gałąź ta wciąż się rozwija i wymaga
udoskonalenia.

Nasi klienci, tj. sprzedawcy online,
sukcesywnie powiększają zasięg swojej
sprzedaży, niektórzy jeszcze rok
temu skupiali się wyłącznie na rynku
krajowym lub niemieckim, a obecnie
z sukcesami funkcjonują w większości
krajów zachodniej UE. Obserwujemy
duże zainteresowanie nowymi
kierunkami dystrybucji zarówno
wśród obecnych, jak i potencjalnych
klientów” – dzieli się wynikami
obserwacji Wojciech Łukaszewicz
z M.B.B. Logistics.
“

To jest kwestia mentalności
przedsiębiorców. W Europie
najszybciej CBEC wdrażany jest
w firmach brytyjskich z racji
otwartości ludzi, mentalności
firm, są połączeni z USA, handlują
z różnymi krajami, są otwarci na
ekspansję. Widać to np. na targach
e-commerce organizowanych
w poszczególnych krajach. Temat
CBEC na targach brytyjskich jest
dominujący, w Niemczech jest
poruszany w mniejszym zakresie, we
Francji zupełnie pomijany. W Polsce
jest podobnie jak w Niemczech.
Brakuje jeszcze narzędzi do
sprzedaży zagranicznej (systemu,
usługodawcy). Sam CBEC dość
dynamicznie rozwija się w Europie
Zachodniej, ale w Polsce stanowi
niewielki ułamek, choć jednak
rośnie” – twierdzi Paweł Zakielarz
z GoGlobal24.
“

Poziom konkurencji na rynku międzynarodowym
jest znacznie wyższy aniżeli na polskim rynku.
Coraz więcej firm sprzedaje w zasięgu globalnym,
rozpowszechnienie internetu znosi granice między

Sprzedawcy konkurują między sobą głównie jakością
proponowanych produktów, ceną i terminem dostaw.

państwami i pozwala dokonać zakupów w każdym

Operatorzy logistyczni, konkurując na rynku CBEC,

zakątku świata. Sprzedaż transakcyjna nie wygląda

muszą uwzględnić kwestie związane z umowami

jednak tak samo na całym świecie, z różnych powodów,

i warunkami firm kurierskich, z prawem celnym oraz

m.in. z powodu mentalności przedsiębiorstw, prawa

obsługą zwrotów. Ważnym elementem przewagi

obowiązującego w kraju sprzedawcy czy narzędzi

konkurencyjnej jest również wykwalifikowany

do sprzedaży zagranicznej.

pracownik znający uwarunkowania handlu CBEC,
mający wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii
i znający w odpowiednim stopniu języki obce.
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Wyzwania, z którymi na co dzień zmagają się

Najważniejsze są niskie ceny
“
produktów i atrakcyjne koszty
dostawy, a także jej wygodna
forma. Kupując zagranicą,
chcemy zdobyć towar taniej
niż w Polsce, a przy okazji
otrzymać go niewiele później niż
w przypadku zakupów u krajowych
dostawców. Niezwykle ważne są
oczywiście wszelkie elementy
skupiające się na reputacji
i zaufaniu, czyli jasna informacja
o produkcie, bezpieczne metody
płatności, prokliencka polityka
zwrotu towaru, a także pozytywne
opinie innych kupujących”
– odpowiada Damian Kołata
z Fiege.

Najczęściej występującym problemem dla operatora
logistycznego podczas obsługi klientów rynku
CBEC jest obsługa zwrotów – czas, koszt i logistyka
zwróconego towaru. Drugim problemem może
się okazać czas realizacji zamówienia, który jest
uzależniony m.in. od dostępnej sieci dostaw
i lokalizacji posiadanych magazynów, ale również

firmy chcące uruchomić sprzedaż online na rynku
międzynarodowym, to zapewnienie akceptowalnego
kosztu dostawy i odpowiednie zarządzanie zwrotami.
Ponadto ważnym aspektem mogą być kwestie
językowe (w tym język kupującego) oraz kwestie
administracyjne (związane np. z wystawieniem
aukcji), jak również konieczne do respektowania
regulacje prawne.

Największe wyzwania to
oczywiście zbyt wysokie koszty
wysyłki oraz brak know-how,
a także świadomości w kwestii
zarządzania zwrotami. Niestety
cały czas dużą barierą jest brak
znajomości języka obcego.
Wszystkie te trudności mogą
być w znacznym stopniu
zminimalizowane, bądź całkowicie
wyeliminowane dzięki współpracy
z doświadczonym operatorem
logistycznym, który przejmie ciężar
obsługi magazynowej, dostawy
kurierskiej, zarządzania zwrotami
i nawet call-center” – odpowiada
Damian Kołata z Fiege.
“

od takich czynników, jak organizacja procesów
magazynowych i elastyczność po stronie operatora.
W przypadku kilku specyficznych branż

Sprzedaż w Polsce jest o wiele
“
prostsza niż zagranicą. […]
Obsługa zwrotu przy sprzedaży
transgranicznej dużo trudniejsza.
Dlatego powstają różne
alternatywne rozwiązania w tym
zakresie. Przykładem jest platforma
Goreturns.com – serwis dla firm,
które nie wysyłają paczek za
pośrednictwem GoGlobal24,
a jednak mają problem z kurierem,
z którym współpracują w sprawie
organizacji zwrotu […]“ – mówi
Paweł Zakielarz z GoGlobal24.

transgraniczną sprzedaż towarów ograniczają
głównie regulacje prawne. Jako przykład w tym
kontekście eksperci podają takie grupy towarów,
jak produkty lecznicze, akcyzowe czy militaria.
Poza tymi, specyficznymi branżami, pozostałe mają
relatywnie dużą swobodę i możliwość wejścia
w obszar CBEC. Tak naprawdę każda firma,
niezależnie od rodzaju sprzedawanego asortymentu,
może realizować transgraniczną sprzedaż
internetową, przyjmując, że pokona wszystkie
wyzwania z tym związane. Największą popularnością
w zakresie CBEC – zdaniem ekspertów – cieszą się
towary nieduże i lekkie; grupy towarów najbardziej
popularne w ramach CBEC to odzież, elektronika,
kosmetyki.
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Internetowa sprzedaż
transgraniczna realizowana może
być we wszystkich branżach,
poza sektorami posiadającymi
specyficzne regulacje (np. produkty
lecznicze, produkty akcyzowe).
Najbardziej popularne branże to
oczywiście te posiadające artykuły
lekkie, o niedużych gabarytach, takie
jak odzież, kosmetyki, elektronika,
zabawki, suplementy diety, szeroko
pojęty interior design. Klientów
tych branż obsługujemy i widzimy,
że sprzedaż cross-border była dla
nich strzałem w dziesiątkę” – mówi
Zbigniew Gawęda z DSV Prime
“

Cargo.
Według ekspertów standardy identyfikacyjne
i komunikacyjne są ważnym elementem podczas
sprzedaży transgranicznej. Dzięki takim rozwiązaniom
znacznie szybciej odbywa się proces przyjęcia i wysyłki
towaru, możliwe jest przekazywanie aktualnej informacji
o towarze oraz zwiększa się możliwość kontroli
i bezpieczeństwa zarówno po stronie sprzedającego,
operatora logistycznego oraz kupującego.
Eksperci twierdzą, że polskie firmy coraz chętniej
podejmują decyzje o rozszerzeniu swojej oferty na
rynek zagraniczny. Perspektywy są duże, ponieważ
powstają nowe rozwiązania, zarówno organizacyjne, jak
i technologiczne, które umożliwiają likwidację barier dla
rozwoju CBEC.
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5. Opinie sprzedawców oraz klientów o rynku crossborder e-commerce: pogłębione wywiady grupowe
(FGI)
Kolejnym etapem badania były grupowe wywiady pogłębione (Focus Group interview, FGI) ze sprzedawcami
oferującymi swoje produkty w ramach internetowej sprzedaży zagranicznej, jak również z klientami zagranicznych
sklepów internetowych. Celem tego etapu było głębsze poznanie perspektywy postrzegania CBEC przez stronę
podażową i popytową oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań poszczególnych typów podmiotów.
Uczestników do badania dobrano w sposób celowy. Warunkiem wzięcia udziału respondentów w wywiadzie było
korzystanie z zagranicznych sklepów internetowych. Zadbano również o to, aby uczestnicy wywiadu posiadali
doświadczenie w zakupach transgranicznych różnych grup asortymentowych.

Wyniki FGI: co
powiedzieli klienci?

Wyniki FGI: co
powiedzieli sprzedawcy?

Głównymi towarami, które kupują klienci CBEC,

Jako główne szanse rozwoju CBEC i jednocześnie

są gadżety elektroniczne, biżuteria czy nietypowe

przesłanki dla uruchomienia i rozwoju tego typu

ubrania - czyli produkty niedostępne lub dużo droższe

sprzedaży pytani sprzedawcy wskazują możliwość

w Polsce.

rozwoju marki oraz możliwość rozszerzenia obszaru

Jako główne zalety zakupów online z zagranicy klienci
wskazali oszczędność czasu oraz możliwość zakupu
produktów nietypowych, których nie ma na polskim

zbytu i pozyskania nowych klientów. Podkreślają,
że klient z zagranicy potrafi docenić jakość ich
produktów (czasem bardziej niż klient lokalny).

rynku. Z kolei istotną wadą tej formy zakupu jest dla

Sprzedawcy wskazują wiele barier, które wiążą się

nich duża częstotliwość przypadków, gdy towar nie

z wejściem i funkcjonowaniem w obszarze CBEC;

spełnia wymagań lub wygląda inaczej niż na zdjęciu.

podkreślają tu m.in. wysokie koszty logistycznej obsługi

Badani podkreślili, że w takich przypadkach pojawiają

zamówień, w tym koszty wysyłki i transportu oraz

się problemy z wyjaśnianiem i obsługą ewentualnego

liczne i dość skomplikowane procedury podatkowe

zwrotu. Wskazaną wadą takich zakupów są również

oraz finansowe związane ze sprzedażą do innych

przypadki złego zabezpieczenia towaru i jego

krajów.

uszkodzenia w dostawie.

Badani sprzedawcy CBEC mają wysoką świadomość

Istotne znaczenie przy wyborze zagranicznego

znaczenia organizacji logistyki dla obsługi klientów

sprzedawcy online ma dla klientów głównie

zagranicznych. Podnoszą kwestię istotności

kompleksowość opisu produktu, liczb zdjęć oraz opinie

funkcjonowania magazynów na terenie innych krajów

innych użytkowników co do samego produktu i jakości

czy właściwej współpracy z firmami logistycznymi

jego dostawy.

w innym kraju oraz podkreślają dużą trudność
organizacji zwrotów przesyłek zagranicznych.
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W kwestii współpracy z operatorami logistycznymi nie
wskazano jednego, najbardziej popularnego operatora,
ak również nie zdefiniowano jednego, kluczowego
modelu współpracy. Sprzedawcy wskazują raczej na
indywidualny charakter rozwiązań obsługi logistycznej,
np. w zakresie rodzaju wysyłki, zależnie do specyfiki
i wymagań poszczególnych klientów. W wyborze
partnerów logistycznych kluczowym czynnikiem jest
terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo wysyłki
(możliwość obsłużenia procesu poza granicami Polski).
Sprzedawcy podkreślają bardzo szerokie wykorzystanie
platform marketplace. Wszyscy badani zgodnie
potwierdzili, że korzystają z różnych rozwiązań: OLX,
Allegro, grup sprzedażowych na FB. Nawet jeśli
sprzedawca ma własny sklep internetowy, to i tak
nie rezygnuje ze sprzedaży zagranicznej online za
pośrednictwem marketplace’ów.
Badani sprzedawcy wykazali bardzo niewielką świadomość
dotyczącą znakowania towarów i etykiet logistycznych
z wykorzystaniem standardów GS1. Sprzedawcy
postrzegają ten aspekt głównie jako „zło konieczne”,
podkreślają brak konieczności znakowania przesyłek
wysyłanych do klientów indywidualnych, a gdy występuje
bezwzględna konieczność znakowania (np. w przypadku
współpracy z Amazon), wykorzystują numery GTIN.
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6. Ocena usług cross-border e-commerce: wyniki
badań ilościowych
Ostatnią część przeprowadzonych badań empirycznych stanowiły badania ilościowe. Te same pytania dotyczące rynku
CBEC, co w przypadku badań fokusowych, zadano dużej liczbie respondentów w ustandaryzowany sposób, odrębnie
w grupie sprzedawców oraz klientów.

Analiza i ocena
z perpektywy klientów
CBEC (CAWI)

W kwestionariuszu zastosowano następujące rodzaje
pytań: pytania w skali Likerta, pytania wielokrotnego
wyboru, pytania demograficzne i pytania otwarte.
Kwestionariusz został zweryfikowany podczas badań
pilotażowych.

Badania ilościowe na grupie klientów przeprowadzono
z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. ComputerAssisted Web Interview), czyli ankiety w formie
elektronicznej. Przeprowadziła je zewnętrzna agencja
badawcza w grudniu 2020 roku.

Następne trzy pytania w metryczce dotyczyły wielkości
wydatków na zakupy. Pierwsze z pytań w tej grupie
dotyczyło średniej miesięcznej wielkości wydatków
na zakupy realizowane łącznie: w sklepach tradycyjnych
oraz online (sklepy internetowe). Średnio miesięczna

W sumie przebadano 303 konsumentów, którzy

wartość łącznych zakupów wśród badanych osób

w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali co najmniej

kształtuje się na poziomie 900 zł. Wartość ta wydaje

jednego zakupu towaru przez internet od sprzedawcy

się relatywnie niska.

z zagranicy. Uczestnikom, którzy zdecydowali się na
wypełnienie kwestionariusza ankiety, na początku
wywiadu zadawano dwa pytania rekrutacyjne.

Dalej spytano, jaką średnio miesięczną wartość mają
wydatki na zakupy online, a ostatecznie, jaką średnio
miesięczną wartość mają zakupy online dokonywane
zagranicą. Okazuje się, że w sumie 40% respondentów
dokonuje zagranicznych zakupów online o wartości

Ile razy Pan/Pani kupił/kupiła towar
przez internet w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
Ile razy Pan/Pani kupił/kupiła towar
przez internet od sprzedawców
z zagranicy w ciągu ostatnich
12 miesięcy?

W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów
rekrutacyjnych wywiad uznawano za zakończony, lecz
nieefektywny (nie był włączany do próby badawczej).
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nieprzekraczającej 50 zł, a 30% kupuje towar
w przedziałach między 51 a 100 zł. Jest to bardzo
niewielka wartość, a przedmiotem zakupu są towary
niskiej wartości. Może to oznaczać, że klienci uważają
zakupy w ramach CBEC za dość ryzykowne (np.
w zakresie prawdopodobieństwa niedostarczenia
przesyłki lub dostarczenia jej w niewłaściwym stanie).

Wiek
16-24 lat

18%

25-34 lat

19%

35-44 lat

151
kobiet

23%

45-54 lat
od 65 lat

8%
2%

24%
4%

Zawodowe
Podstawowe

24%

21%
12%

15%

17%
11%

Miasto do 50 Miasto do 100 Miasto do 250 Miasto do 500
tys.
tys.
tys.
tys.

Miasto
tys.
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Pytania dotyczące zagranicznych
zakupów online

Okazało się również, że większość osób z tej grupy

Szczegółowe wyniki dotyczące tego, ile razy poszczególni

stwierdzenie, że Polacy nie mają dużego doświadczenia

kupujący dokonali zakupu przez internet w ciągu ostatnich

w kupowaniu zagranicznych towarów online.

(ok. 32%) dokonała jedynie raz zakupu zagranicznego
online. Taka charakterystyka respondentów pozwala na

12 miesięcy, przedstawia Rys. 5. Wynika z niego, że blisko

Na pytanie dotyczące doświadczenia w zagranicznych

połowa badanych (49%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy

zakupach internetowych 35% kupujących realizuje

dokonała maksymalnie 10 zakupów przez internet. Taki

zakupy online nie dłużej niż rok. Doświadczenia

wynik nie jest wysoki, oznacza średnio mniej niż jeden zakup

w zakupach zagranicznych online przekraczające 5 lat

w miesiącu.

ma 14% badanych. Potwierdza to wcześniejszy wniosek,

Pierwsze pytanie filtrujące wykazało relatywnie niską

że zagraniczne zakupy internetowe nie są jeszcze

częstotliwość dokonywania zakupów online wśród badanych.

bardzo popularne w Polsce.

Drugie pytanie pokazało, że zagraniczne zakupy online są

Następne pytanie dotyczyło czynników, które decydują

w znacznej mniejszości, jeśli chodzi o ogół dokonywanych

o zakupach przez internet zagranicą. Ocenie poddano

zakupów online.
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z zagranicy
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1 Możliwość uzyskania lepszej ceny
zagranicą
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31,6%
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0,0%

Dogodna forma płatności
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Dostęp do wyższej jakości
produktów

3,75

Niskie (lub zerowe) koszty
dostawy

3,7

Wyższa jakość obsługi

3,45

Łatwa procedura zwrotu

3,27

Rys. 6. Jakie przesłanki (zalety) decydują w Pani/Pana przypadku

25,9%

1

o zakupach przez internet zagranicą?

31,6%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Rys. 5. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupił/kupiła Pan/Pani towar
przez internet od sprzedawców z zagranicy?
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie
przeprowadzonego badania
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6,7%
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Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie
przeprowadzonego badania

W kolejnym pytaniu poproszono konsumentów o ocenę

Następny aspekt badania skupił się na rozpoznaniu,

wad i zagrożeń zakupów zagranicznych. Z rysunku wynika,

jakiego typu towary kupują badani respondenci – klienci

że najbardziej istotną wadą zakupów zagranicznych online

CBEC (wybór wielokrotny). Klienci sprzedawców

jest długi czas realizacji dostawy. Szukając kolejnych wad,

zagranicznych online najchętniej kupują odzież, dodatki

najwyżej ocenionych w kwestii istotności dla klientów,

i akcesoria. Tego typu zakup zadeklarowała aż połowa

pojawia się kilka odpowiedzi o bardzo podobnej ocenie.

badanych. Około 27% kupujących potwierdza zakup

Badanie nie wykazało również jednej wady, która wg

biżuterii, kosmetyków czy też zabawek. Niespełna 4%

zdecydowanej większości respondentów miałaby

kupujących wskazało na zakup materiałów budowlanych

najmniejsze znaczenie. Wsród najmniej istotnych wad

i wykończeniowych z zagranicy. Generalnie okazuje się,

wymieniano wysokie koszty dostawy czy kłopoty

że prócz dominującego znaczenia ubrań w zakupach

związane z możliwością śledzenia przesyłek. Taki wynik,

zagranicznych online, tak naprawdę w zagranicznych

niewskazujący jednoznacznie kluczowych słabych stron

sklepach internetowych polscy klienci kupują

CBEC, może być podstawą do postawienia tezy, że klienci

praktycznie wszystko, a spektrum typów towarów jest

dokonujący zakupów zagranicznych online mają bardzo

szerokie.

subiektywne podejście do wskazania wad, jakimi cechują

Ciekawym elementem badania była również struktura

się tego typu zakupy.

zamówień realizowanych w ramach CBEC. W dużej
mierze zagraniczne zamówienia online nie są bardzo

Wady oraz zagrożenia związane
z zakupami internetowymi
zagranicą

Uzyskane
punkty
(według skali
Likerta)

rozbudowane, jeśli chodzi o liczbę produktów, zawierają
jeden lub dwa towary.
Z drugiej strony około 1/5 klientów deklaruje, że ich zakup

Długi czas realizacji dostawy

3,94

Wydłużony czas reakcji na pytania
klienta związane ze statusem
realizacji przesyłki

3,68

Ryzyko związane z dodatkowymi
płatnościami (np. opłaty celne)

3,66

Brak możliwości płatności przy
odbiorze (za pobraniem)

3,66

Konieczność poniesienia kosztu
zwrotu towaru

3,65

Problemy z obsługą serwisową
i pogwarancyjną

3,63

Utrudnienia lub brak możliwości
zwrotu

3,61

Niepewność jakości zamówionego
produktu

3,61

Ryzyko zniszczenia produktu
podczas transportu z daleka

3,61

Niepewność otrzymania dostawy

3,61

przeprowadzonego badania

Brak możliwości kontaktu ze
sprzedawcą (np. przy korzystaniu
z marketplace)

3,47

Jak pokazały wyniki badania ilościowego, proces

Ryzyko niekorzystnego rozliczenia
związane z różnorodnością walut

3,47

zagraniczny liczył więcej niż 6 towarów w zamówieniu,
a nawet kilkadziesiąt pozycji na zamówieniu (Rys.8).

Liczba towarów w
zamówieniu

więcej niż 6
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6
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11%
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25%
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Rys. 8. Jaka była średnia liczba towarów w zamówieniu internetowym
składanym przez Panią/Pan u sprzedawców zagranicznych w ciągu
ostatnich 12 miesięcy?
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie

dostawy towarów z zagranicy jest relatywnie długi.
Najczęściej deklarowany przez badanych czas
dostawy wynosił około miesiąca. W nawiązaniu
do tego zapytano kupujących, ile razy w ciągu

Rys. 7 Jakie wady lub zagrożenia Pani/Pan dostrzega związane z zakupami
zagranicznymi w ramach sprzedaży internetowej?

ostatniego roku zdarzyło im się nie otrzymać towaru
zamówionego online u zagranicznego sprzedawcy.

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie
przeprowadzonego badania
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Jak wynika z Rys. 9. ponad 53% kupujących nie
doświadczyło w ostatnim roku niedostarczenia towaru
5,9% zamówionego online u zagranicznego sprzedawcy.
4,3%

%
5,9%

Korzyści z zakupów przez
internet zagranicą

Uzyskane punkty
(według skali
Likerta)

Szeroka oferta różnorodnych
produktów

4,13

Możliwość dotarcia do większej
liczby sprzedawców na świecie

4,03

Łatwość wyszukiwania
produktów

3,99

Łatwość dokonania zakupu

3,99

Wiele opinii różnych
użytkowników

3,97

Dobrze pozycjonowany
asortyment

3,88

Pełne opisy produktów

3,86

Jeden standard opisu
produktów i form dostawy

3,80

4,3%
3,6%

9,2%

53,5%

53,5%

0
1
0
2 1
3 2
3
4 4
powyżej 4
powyżej
4

23,4%

Rys. 9. Jaka była średnia liczba osób, które w ciągu ostatnich 12
miesięcy doświadczyły niedostarczenia towaru zamówionego online
u zagranicznego sprzedawcy?

Rys. 10. Jakie korzyści widzi Pani/Pan z zakupów zagranicznych online z

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie

wykorzystaniem marketplace?

przeprowadzonego badania

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie
przeprowadzonego badania

Bardzo istotnym elementem cross-border e-commerce
są zakupy dokonywane za pośrednictwem platform
marketplace. Około 90% kupujących potwierdziło
wykorzystanie tego typu platform internetowych
w realizacji zagranicznych zakupów online, a aż 37%
wskazuje, że w kwestii zakupów CBEC korzysta wyłącznie
z marketplace’ów.

Analiza i ocena
z perspektywy
sprzedawców CBEC (CATI)
Badania ilościowe na grupie sprzedawców przeprowadzono

W dalszej kolejności zbadano popularność marketplace’ów

z wykorzystaniem techniki CATI (ang. Computer-Assisted

dostępnych na polskim rynku. Wśród badanych najbardziej

Telephone Interview), czyli wspomaganego komputerowo

popularny okazał się AliExpress (72%), z platformy

wywiadu telefonicznego. Badania ilościowe techniką

Amazon korzysta niespełna 44% badanych, a z eBay 37%.

CATI zostały przeprowadzone przez zewnętrzną agencję

Ten wynik zatem koresponduje z opisanym wcześniej

badawczą w listopadzie i grudniu 2020 roku.

wnioskiem, mówiącym o tym, że Chiny to główny kraj,
z którego pochodzą towary kupowane online w ramach
CBEC. Pozostałe platformy cieszą się dużo mniejszą
popularnością wśród klientów.

Przebadano w sumie 304 osoby reprezentujące podmioty
gospodarcze prowadzący sprzedaż towarów przez
internet poza granice Polski – sprzedawców internetowych
(właściciele podmiotów bądź osoby pełniące funkcje

Jakie korzyści widzą klienci, dokonując zakupów

zarządcze). Z uwagi na specyfikę badania zdecydowano

zagranicznych online z wykorzystaniem tego typu

się na wykorzystanie schematu prostego doboru losowego

platform? Najwyżej oceniono szeroką ofertę różnorodnych

próby za pomocą specjalnego oprogramowania – CATI

produktów, a za najmniej istotną korzyść uznano łatwość

Support.

dokonania zwrotu towarów.
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1-5 - 22%

Spis około 15 000 unikalnych podmiotów wykorzystany
do losowania był zgodny z rejestrem REGON

6-10 - 22%

i pochodził z zakupionej na potrzeby badania
komercyjnej bazy danych sprzedawców internetowych
prowadzących działalność na terenie całej Polski.
Odnotowano 1265 odmów wzięcia udziału w badaniu.
Warunkiem rozpoczęcia zasadniczej części wywiadu
było udzielenie pozytywnej odpowiedzi na dwa pytania
rekrutacyjne:

Czy sprzedaje Pani/Pan towary przez
internet klientom znajdującym się
zagranicą?

Liczba zatrudnionych

prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny

11-20 - 14,5%
21-30 - 6,9%
31-50 - 9,5%
51-100 - 7,9%
101-250 - 8,9%
brak odpowiedzi - 7,9%

Jaki udział procentowy stanowi
sprzedaż ogółem poza granicami
Polski?

PLN
W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów
rekrutacyjnych wywiad uznawano za zakończony, lecz
nieefektywny (nie był włączany do próby badawczej).
Przyjęcie opisanych powyżej założeń pozwala na uznanie
badania za reprezentatywne.

Charakterystyka badanych
podmiotów
W badaniu CATI wzięły udział firmy z całego kraju,
większość (44%) to firmy zatrudniające do 10
pracowników (mikroprzedsiębiorstwa). Badane firmy

Wielkość rocznych obrotów
do 50 tys. zł
6% | 0%
do 250 tys. zł
20% | 10%

do 100 tys. zł
11% | 3%
do 500 tys. zł
11% | 2%

do 1 mln zł

do 5 mln zł

18% | 15%

20% | 35%

do 10 mln zł

powyżej
10 mln zł

zweryfikowano również pod kątem kryterium wielkości
rocznych obrotów (dotyczy sprzedaży przez internet
w kraju i zagranicą).

5% | 18%
nie wiem
1% | 1%

1% | 10%
odmowa
6% | 6%
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Pytania dotyczące
zagranicznej sprzedaży
online
Badanych poproszono o wskazanie konkretnych wartości
sprzedaży zagranicą w stosunku do całości sprzedaży
przez internet. Ankietowana grupa sprzedawców
wskazała, że sprzedaż internetowa zagranicę stanowi od
11 do 20% całkowitej sprzedaży internetowej. Tylko 11%
wśród ankietowanych sprzedawców może pochwalić się
sprzedażą zagraniczną sięgającą 50% całości sprzedaży
internetowej.
Na pytanie o powody uruchomienia internetowej
sprzedaży zagranicznej, większość badanych polskich
firm wskazuje możliwość dotarcia do szerszego grona
odbiorców oraz chęć uzyskania zwiększenia sprzedaży.
Jako główne przesłanki decydujące o wejściu na rynek
międzynarodowy.

Czynniki decydujące
o uruchomieniu sprzedaży
internetowej zagranicą

Uzyskane punkty
(według skali
Likerta)

Możliwość dotarcia do
szerszegogrona odbiorców

4,72

Chęć zwiększenie sprzedaży

4,69

Możliwość uzyskania większej
marży

4,24

Zwiększenie konkurencyjności

4,23

Umocnienie marki poza
granicami kraju

3,84

Rozpoznanie rynku przed
wejściemze sprzedażą
stacjonarną

2,70

Rys. 11. Jakie przesłanki zdecydowały w Pani/Pana przypadku
o uruchomieniu sprzedaży internetowej zagranicą

Wady oraz zagrożenia związane
z oferowaniem produktów
w ramach sprzedaży internetowej
zagranicą

Uzyskane
punkty
(według skali
Likerta)

Wysokie koszty obsługi dostaw

3,49

Kurs walut w systemie
rozliczeniowym

3,30

Trudności w obsłudze zwrotów
od klientów

3,27

Trudności związane z rozliczeniami
podatkowymi w obrocie
międzynarodowym

3,23

Konieczność rozbudowania działań
marketingowych z uwzględnieniem
specyfiki danego kraju

3,01

Problemy z obsługą serwisową
i pogwarancyjną

2,99

Problemy z dokładną wyceną
kosztów dostawy

2,96

Potrzeba uwzględnienia specyfiki
i kultury zakupowej różnych krajów

2,88

Wydłużony czas reakcji na pytania
lub uwagi klienta związane ze
statusem realizacji zamówienia

2,85

Ryzyko pojawienia się
problemów z realizacją
płatności za zamówienie

2,68

Rys. 12. Jakie wady lub zagrożenia widzi Pani/Pan, związane z oferowaniem
produktów klientom zagranicznym w ramach sprzedaży internetowej.
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie
przeprowadzonego badani

Kolejne pytanie dotyczyło roku rozpoczęcia sprzedaży
zagranicznej online. Największą grupę (35% firm)
reprezentują sprzedawcy, którzy sprzedaż online
do zagranicznych klientów uruchomili w ciągu ostatnich
5 lat. Taki wynik oznacza relatywnie niedługą historię
realizacji tego typu sprzedaży, co może wskazywać na
niewielkie doświadczenie sprzedawców w tym zakresie.

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie

Okazało się, że ponad połowa sprzedawców wskazała

przeprowadzonego badania

klientów z Niemiec jako głównych odbiorców swoich
produktów. Blisko 25% badanych respondentów sprzedaje

Dalej zapytano przedsiębiorców o wady lub zagrożenia,

głównie klientom z Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę

związane z oferowaniem produktów klientom

uwarunkowania towarzyszące Brexitowi, ta tendencja może

zagranicznym w ramach sprzedaży internetowej.

ulec znacznemu wyhamowaniu.

Wśród wielu zaproponowanych barier powstających
w sprzedaży zagranicznej polskie firmy najbardziej
obawiają się wysokich kosztów obsługi dostaw (Rys.
12). Należy zwrócić uwagę również na fakt, że średnie
oceny poszczególnych wad są relatywnie niskie, co
może oznaczać, że polscy sprzedawcy nie postrzegają
sprzedaży transgranicznej jako związanej
ze zdecydowanie wysokim ryzykiem.
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Francja - 3,6%
Litwa - 2,3%
Czechy - 2,0%

Belgia - 3,3%

Wielka Brytania - 24,7%

Niemcy - 55,6%
Inne - 10,5%

W kolejnym pytaniu sprzedawcy mieli możliwość wskazania jednej lub kilku grup towarów, które sprzedają za granicę
w swoich sklepach internetowych. Generalnie należy stwierdzić bardzo dużą różnorodność towarów, jakie są
przedmiotem zagranicznej sprzedaży online, choć przeważają kategorie: odzież oraz meble i artykuły gospodarstwa
domowego. Większość respondentów (63%) wskazało tylko jedną grupę produktów; 24% badanych sprzedaje dwie grupy.
W odpowiedziach pojawiły się również produkty niszowe – np. artykuły z zakresu przemysłu konopnego czy bombki.
Ponad połowa polskich firm realizująca sprzedaż zagranicę online obsługuje tylko klientów indywidualnych. Podobnie
jak klientów, również sprzedawców CBEC zapytano o kwestię współpracy z marketplace’ami. Aż 77% sprzedawców
odpowiedziało pozytywnie, a największą popularnością cieszy się Allegro - współpracę z tą platformą deklaruje aż 73%
polskich sprzedawców CBEC. Sprzedawcy rzadko wybierają więcej niż dwa marketplace’y do współpracy.
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Jak się okazuje, popularność poszczególnych marketplace‘ów wśród sprzedawców CBEC nie do końca przekłada się na
wysokość ocen, jakie uzyskały poszczególne platformy. Jak pokazuje Rys. 13., najbardziej popularne marketplace’y czyli
odpowiednio Allegro, Amazon, eBay, wcale nie uzyskały najwyższych ocen. Choć zaledwie 8% badanych sprzedawców
współpracuje z AliExpress, to właśnie ta platforma uzyskała najwyższą ocenę, jeśli chodzi o zadowolenie sprzedawców
z jakości współpracy.
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Rys. 13. Czy Pani/Pana firma jest zadowolona ze współpracy z marketplace?
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średnia ocena
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Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie przeprowadzonego badania

Wątek badania związany ze współpracą sprzedawców CBEC z marketplace’ami zakończono pytaniem o korzyści, jakie
zdaniem badanych niesie transgraniczna sprzedaż online produktów za pośrednictwem marketplace. Dwie najwyżej
ocenione korzyści to możliwość dotarcia do większej liczby klientów na całym świecie oraz większa standaryzacja działań
z wykorzystaniem standardów marketplace (Rys. 14.).
Większa standaryzacja działań z wykorzystaniem standardów
marketplace

4,50

Większe możliwości oferowania towaru w wielu kanałach
sprzedaży (omnichannel)

4,43

Większa satysfakcja naszych klientów

4,27

Wspólne doskonalenie procesów z wykorzystaniem
doświadczenia marketplace

3,96

Większe możliwości rozwoju na nowym rynkach

4,36

Brak konieczności prowadzenia działań marketingowych

3,90

Brak bariery językowej

4,07

Możliwość przeznaczenia środków finansowych na inne obszary
działalności

3,88

Lepiej pozycjonowany asortyment

4,27

Możliwość wykorzystania zewnętrznej infrastruktury

4,45

Minimalizacja kosztów rozbudowy własnego esklepu

4,11

Możliwość dotarcia do większej liczby klientów na całym
świecie
3,50

4,55
3,70

3,90

4,10

4,30

4,50

4,70

Rys. 14. Jakie korzyści widzi Pani/Pan z realizacji internetowej sprzedaży transgranicznej Pani/Pana produktów za pośrednictwem marketplace
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-ILiM na podstawie przeprowadzonego badania
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7. Standardy GS1 i potrzeby standaryzacyjne
w zakresie identyfikacji i komunikacji
Zarówno kwestionariusz ankiety z badania klientów (badanie CAWI), jak i kwestionariusz kierowany do sprzedawców
internetowych oferujących swe towary klientom zagranicznym (badanie CATI), obejmował zagadnienia związane ze
stosowaniem standaryzacji, w tym kodów kreskowych. W przypadku klientów zadano jedno pytanie w tej tematyce.
Znacznie szerzej ten aspekt ujęty został w badaniu sprzedawców. W przypadku sprzedawców ankieta uwzględniała
łącznie 8 pytań związanych ze stosowanymi standardami i potrzebami standaryzacyjnymi.

W ramach badania klientów zweryfikowano, na ile
w swoich zagranicznych zamówieniach internetowych
poszczególni klienci zwracają uwagę na sposób
identyfikacji produktów (np. zastosowanie numeru
GTIN/kodu EAN jako identyfikatora produktu w obrocie
międzynarodowym). W tym przypadku zdefiniowano
pytanie zamknięte, prosząc o wskazanie, czy ten aspekt
jest istotny dla kupujących, czy też nie. Około 59%
kupujących udzieliło odpowiedzi negatywnej. Niemniej
fakt, że ok. 41% klientów CBEC zwraca uwagę na
standardowe identyfikatory produktów, należy uznać

Identyfikacja produktów oraz
lokalizacji w Systemie GS1 unifikuje
jednostki sprzedażowe na terenie
całej Europy, dzięki takiemu
rozwiązaniu można w łatwy sposób
“

wprowadzić produkty z rodzimego
rynku na rynki europejskie, jest to
nieocenione udogodnienie” – mówi
Sebastian Niedrich z 4Kraft.

za pozytywne zjawisko.

Od wielu lat jesteśmy Uczestnikiem
“
Systemu GS1, w którym korzystamy
z kodów GTIN, EAN13, CODE128,
ITF14, SSCC” – mówi Sebastian
Niedrich z 4Kraft.

Zdaniem sprzedawców aż 82% klientów nie zwraca
większej uwagi na etykietę znajdującą się na przesyłce.
Tak duży procent braku zainteresowania innymi
etykietami wynika zapewne z faktu, że przeważająca
większość odbiorców CBEC to klienci indywidualni,
dla których znakowanie paczek nie jest istotne, gdyż
nie stosują oni technik automatycznej identyfikacji
poprzez np. skanowanie kodów kreskowych.

W przypadku sprzedawców CBEC wątek zastosowania

Mimo niewielkiego udziału odbiorców, dla których

standardów został bardziej rozbudowany. Na pytanie

znaczenie ma jakość etykiety (18%), sprawdzono,

kierowane do sprzedawców o to, czy klient wymaga

jakiego typu oznaczeń wymagają odbiorcy. Wśród

jakichkolwiek innych etykiet niż etykiety stosowane

wymaganych odrębnych etykiet, innych niż etykieta

przez firmy kurierskie, jedynie 18% wskazało pozytywną

kurierska, około 60% sprzedawców wskazało na

odpowiedź.

wymaganie klienta dotyczące etykiety z numerem
SSCC (Seryjnym Numerem Jednostki Logistycznej),
około 57% określiło wymaganie klienta związane
z zastosowaniem etykiety wewnętrznej z numerem
i kodem odbiorcy. Co ciekawe, ok. 19% sprzedawców
(ze wspomnianych 18%) deklaruje, że odbiorca
wymaga oznaczania paczek z zastosowaniem obu
wymienionych typów etykiet.
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Na pytanie o stosowanie w procesach obrotu

Jest to naturalne i zgodne z zasadami GS1 – numery

międzynarodowego (logistycznych i/lub sprzedażowych)

GTIN są nadawane u źródła, czyli przez producenta lub

numerów GTIN (kodów EAN) jako identyfikatorów produktu

właściciela marki handlowej produktu i przez niego są

spośród badanych przedsiębiorstw jedynie 29% wskazało,

udostępniane kontrahentom. Warto podkreślić, że 8%

że nie stosuje numeru GTIN jako identyfikatora produktu,

badanych sprzedawców wykorzystuje w tym zakresie

natomiast pozostałe firmy (71%) wykorzystują ten numer.

współpracę z platformą, która znakuje produkty

Widać zatem, że dla większości firm GTIN jest istotny

oferowane przez sprzedawcę.

w ich działalności, niemniej nadal istotnymi atrybutami
pozostają również inne oznaczenia, np. nazwa/marka,
skład surowcowy, rozmiar/wymiary, parametry techniczne
(uzależnione od branży). Taki wynik uzyskany
w badaniu ilościowym jest rozbieżny z omawianym
wcześniej wynikiem uzyskanym podczas badania
fokusowego, w którym brali udział sprzedawcy, które

Numery GTIN oferowanych produktów, zawarte
w danych strukturalnych strony internetowej
(czyli w znacznikach umieszczanych na stronach
internetowych, służących do opisania ich zawartości
w formie zrozumiałej dla wyszukiwarek), nie pojawiają
się jedynie w 22% firm (które korzystają z numerów
GTIN).

potwierdziło niską świadomość sprzedających w kwestii
potrzeby stosowania standardowych oznaczeń produktów.

Pozostałe 78% umieszcza numery GTIN w danych
strukturalnych, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Sprzedawców, którzy deklarowali wykorzystanie numerów
GTIN do znakowania produktów w ramach internetowej
sprzedaży transgranicznej (71%), zapytano czy ten
identyfikator jest podstawowym atrybutem identyfikującym
produkt. Dla 83% firm (spośród tych, które korzystają

Dzięki temu algorytmy wyszukiwarek internetowych są
w stanie zrozumieć i poprawnie zinterpretować treści
i sens informacji umieszczonych bezpośrednio na
stronie, a przez to mogą wyróżnić je w wynikach
wyszukiwania.

z tego numeru) jest to podstawowy atrybut identyfikujący
produkt.
Koresponduje to także z dalszym pytaniem dotyczącym
tego, czy GTIN jest umieszczany na karcie produktowej.
U zdecydowanej większości firm (86%), które stosują numer
GTIN jako identyfikator produktu, karta produktowa zawiera
te numery.
Dla 14% firm stosujących numery GTIN nie są one widoczne
na karcie produktowej. Jednocześnie sami klienci w badaniu
fokusowym mocno zwrócili uwagę na opis produktu
i sposób jego identyfikacji. Na kartę produktu klient może
trafić z wyszukiwarki Google, kampanii produktowej Google
Ads, porównywarki cen, serwisów społecznościowych
itp., często z pominięciem widoku kategorii produktów
czy strony głównej sklepu internetowego. Numer GTIN
umożliwia klientowi jednoznaczne zidentyfikowanie
produktu, jeżeli dokładnie wie, czego szuka.
Przedsiębiorstwa, które stosują numer GTIN jako
identyfikator produktu, w większości pozyskują te numery
od swojego dostawcy/producenta/hurtowni (50% firm),
bądź też same są producentem lub importerem
i w związku z tym same generują kody dla produktów (30%).
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Podsumowanie
Cross-border e-commerce jest bardzo perspektywiczny zarówno w Polsce, jak i w skali całego świata. Zmiany ostatniego
roku pokazują, że handel elektroniczny okazuje się bardzo istotnym kanałem sprzedaży w sytuacjach kryzysowych. Podczas
przymusowego zamknięcia sklepów stacjonarnych z powodu pandemii COVID-19 e-handel pozwalał sprzedawcom na
utrzymanie poziomu sprzedaży, a klientom umożliwiał bezpieczne robienie zakupów, również w zagranicznych sklepach
internetowych.
Ci ostatni, oswajając się coraz bardziej z zakupami internetowymi, śmielej również zaczęli korzystać z oferty zagranicznych
sklepów internetowych. Raport Gemius z 2020 r. podaje, że 30% polskich internautów robi zakupy w sklepach zagranicznych.
Jeszcze trzy lata wcześniej wartość ta wynosiła jedynie 16%. Wartość handlu transgranicznego sięga około 24 mld złotych.
Te dane potwierdzają optymistyczną prognozę w zakresie rozwoju w Polsce transgranicznego handlu internetowego.
Eksperci twierdzą ze handel transgraniczny w Polsce jest obecnie dobrze rozwinięty i pewnymi krokami skutecznie się
rozwija. Przewidują rosnące zainteresowanie tym kierunkiem również w przyszłości. Polscy sprzedawcy internetowi
potwierdzają duże zainteresowanie tym kanałem sprzedaży. Podkreślają szerokie perspektywy jakie daje CBEC,
wymieniając wśród nich możliwość dotarcia do nowych rynków czy możliwość rozwoju marki. Dane ilościowe dotyczące
wielkości zamówień czy wielkości obrotów wynikających bezpośrednio z obsługi CBEC wciąż nie są spektakularne, jednak
polscy sprzedawcy coraz śmielej robią kroki w tym kierunku. Jednocześnie polscy sprzedawcy internetowi potwierdzają
występowanie wielu wyzwań i barier dla realizacji tego typu działalności, wymieniając m.in. prawo handlowe, barierę
językową, skomplikowane procedury formalne i finansowe. W kontekście tych ostatnich, warto wspomnieć o nowelizowanej
ostatnio ustawie o VAT zawierającej tzw. pakiet e-commerce. Nowelizacja weszła w życie w dniu 1 lipca 2021 roku. Chodzi
m.in. o likwidację od 1 lipca w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, a także
znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury
One Stop Shop.
W wyniku przeprowadzonych badań powstaje stwierdzenie, że sprzedawcy mimo wielu barier chętnie poznają rynek
zagraniczny i próbują na niego wejść bezpośrednio lub poprzez marketplace.

77% przebadanych sprzedawców internetowych
deklaruje współpracę z marketplace – nawet
sprzedawcy, którzy posiadają własny sklep internetowy,
dodatkowo korzystają z pośrednictwa platform
internetowych. Największą popularnością cieszą się
Allegro, Amazon oraz eBay, choć ich popularność
nie idzie w parze z wysokim poziomem zadowolenia
sprzedawców. Najwyższe noty w zakresie zadowolenia
ze współpracy z marketplace otrzymał AliExpress.
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Polscy sprzedawcy internetowi mają wysoką świadomość znaczenia logistyki w organizacji dostaw zagranicznych, jednak
badanie nie potwierdziło występowania jednego, dominującego modelu współpracy z operatorem logistycznym czy
wskazania operatora uznawanego za „numer 1” wśród polskich sprzedawców w zakresie logistycznej obsługi CBEC.
Sprzedawcy w większości przypadków starają się obsługiwać logistycznie sprzedaż zagraniczną, stosując różnorodne
formy wysyłki dopasowane do potrzeb klientów.

Marketplace’y trzymają się mocno
Po stronie popytowej CBEC badania wykazały duże zainteresowanie polskich klientów produktami zagranicznymi
oferowanymi w sklepach i na platformach internetowych. Klienci sięgają do zagranicznych sklepów online głównie
z powodu szerszego asortymentu, lepszej ceny lub „nietypowości”, czyli niedostępności w Polsce. Przedmiotem zakupu
jest głównie odzież i dodatki modowe, powodzeniem w zagranicznych zakupach online cieszy się również biżuteria,
kosmetyki oraz zabawki. Konsumenci wysoko oceniają poziom obsługi klienta w sklepach zagranicznych i podkreślają,
że wydłużony czas oczekiwania na przesyłkę nie jest istotnym minusem CBEC.
Mają bardzo konkretne wymagania jakościowe co do towaru, wymagają, by dotarł nieuszkodzony i by jego jakość była
zgodna z oczekiwaniami i opisem sprzedawcy, co niestety nie zawsze ma miejsce. Klienci CBEC podkreślili również
istotną rolę marketplace’ów w rozwoju polskiego CBEC jako popularnego pośrednika w zakupie towarów online
z zagranicy.

Znaczenie standardów GS1 rośnie

Świadomość znaczenia i pozytywnej roli standardów GS1
jest większa u sprzedawców. Aż 71% z nich potwierdziło,
że wykorzystuje numer GTIN jako identyfikator produktu
w obrocie międzynarodowym. Co więcej, aż 83%
sprzedawców z tej grupy potwierdza, że jest to dla nich
podstawowy atrybut identyfikujący produkty. Aż 86%
zamieszcza numery GTIN na karcie produktowej, a 78%
sprzedawców umieszcza GTIN w danych strukturalnych
stron internetowych.

Takie wyniki pozwalają optymistycznie spojrzeć na dalszy rozwój identyfikatorów produktów w internetowym handlu
transgranicznym.
Nieco gorzej wygląda kwestia zastosowania etykiet identyfikujących przesyłki. Sprzedawcy wskazują, że zdecydowana
większość klientów nie wymaga odrębnego sposobu identyfikacji dostaw niż etykieta kurierska. Prawdopodobnie duży
wpływ na ten wynik ma fakt, że głównym modelem współpracy w ramach CBEC jest model B2C. Wśród niewielkiej grupy
klientów, którzy wymagają jednak zastosowania konkretnego sposobu identyfikacji dostaw, wskazanie pada w większości
przypadków (60%) na etykietę z numerem SSCC.
Wyniki przeprowadzonych badań i analiz pokazują na perspektywiczny charakter CBEC w Polsce. Zidentyfikowane
bariery rozwoju tego zjawiska mogą być w dużej mierze skutecznie niwelowane poprzez zastosowanie standardowych
identyfikatorów GS1, m.in. w zakresie identyfikacji produktów (GTIN) czy przesyłek (SSCC).
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GS1 - międzynarodowa organizacja not-for-profit, działająca w 150 krajach, od
początku istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy
znany i używany dziś na całym świecie, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy,
które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki.
Standardy GS1 pomagają firmom identyfikować, gromadzić i współdzielić informacje
o produktach. Współcześni konsumenci żądają szybkiej, dokładnej i kompletnej
informacji na temat towarów, którą mogą uzyskać dzięki dostępowi do systemów
identyfikowalności (z ang. traceability). Dzięki systemowi GS1 partnerzy handlowi
mogą łatwo współpracować i udostępniać informacje na temat widoczności w całym
łańcuchu dostaw.
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